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VINTERAKTIVITETER
Av Åse Kari Gravråk

Skeikampen byr på kitekurs
og kjelkekjøring
Skeikampen har bra vindforhold og
store høyfjellsområder over tregrensa.
I samarbeid med Norges beste kiteinstruktører i Kiteskolen holdes det kurs på
Skeikampen. Vi tar stolheisen opp og kiter
på de store og åpne områdene på toppen
av fjellet hvor det nesten alltid blåser god
vind for kiting.
Vil du heller oppleve en kjelketur som gir
deg skikkelig sug i magen? Skeikampen
Alpinsenter har spesiallagde kjelker. I kjelkene kjører du i full fart ned alpinanlegget
etter stengetid.

For mer informasjon, ta kontakt på:
info@skeikampenalpinsenter.no

Olympiaparken byr på bobrafting
og kjelkekjøring
Bobraft er en gummibob med en toppfart
på 100km/t, og vil gi et adrenalinkick med
et trykk på opp mot 3G. Den styres av en
av de autoriserte pilotene og har plass
til 5 passasjerer. Opplevelsen tar ca. 20
minutter, og sesongen varer fra november
til mars. Aldersgrense er 10 år m/foresatte
og 12 år u/foresatte. Denne aktiviteten er
også tilgjengelig som drop-in i åpningstidene. Booking samme dag:
Ring +47 61 05 42 00.

mellom rundene. Denne kan også leies
for grupper eller større arrangement.
For vanlig frikjøring tilbys kun drop-innoppmøte. Det kan dessverre ikke reserveres kjelker for frikjøring. Sesongen varer
fra desember til april. Aldersgrense er 5 år
i følge med en voksen, og 10 år for å kjøre
alene.

For mer info:
www.olympiaparken.no

Kjelkekjøring i Kanthaugen
Kjelkekjøring er en morsom og fartsfull
aktivitet som passer for både store og
små. Kanthaugen har preparerte løyper
for kjelkekjøring. En heis tar deg og kjelken til toppen, derfra kan du suse ned
traseen på hele 1 km. Det er en lavvo på
området med muligheter for å slappe av

UTEX HYTTESERVICE

Vi tar hyttevasken!

Hytta di trenger en god, gammeldags rundvask i ny og ne.
Kontakt oss for uforpliktende befaring og tilbud.
Leier du ut hytta di sørger vi for vask og rent sengetøy.

Se mere info om våre tjenester på www.utex.no
Ta kontakt for uforpliktende befaring og tilbud!
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